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A foglalkoztatási paktum célja

• A helyi foglalkoztatás feltörekvő, a fenti 

alapelveknek megfelelő, azokat együttesen 

szolgáló eszköze a foglalkoztatási paktum. 

• Ez egy szerződésben rögzített, az 

együttműködő partnerek között területi 

jelleggel, előre meghatározott célokkal 

létrejövő együttműködés. 



• Az Európai Unió tagállamaiban – kísérleti jelleggel –

1997-ben hozták létre az első foglalkoztatási 

paktumokat, s azok sikere után az ilyen jellegű projektek 

beépültek a Strukturális Alap, azon belül az Európai 

Szociális Alap támogatási rendszerébe. Azóta a legjobb 

gyakorlatként, követésre méltó jó példaként emlegeti az 

Európai Unió a foglalkoztatási paktumokat, mivel ezek a 

helyi, megyei vagy regionális szintű együttműködések 

konkrét, kézzel fogható módon járulnak hozzá a 

gazdasági aktivitás és a foglalkoztatási szint 

növeléséhez. 



• Az első magyar kistérségi foglalkoztatási 

paktum aláírására 2002. május 3-án került 

sor Vas megyében. A Kemenesaljai 

Foglalkoztatási Paktum nevet kapta. 



HAZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOK

• A paktumok a PHARE és az INTERREG 

programok támogatásával alakultak, majd 

a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális 

Operatív Programjának (3.2.1. intézkedés) 

keretében jöttek létre. Az utóbbiak 

munkáját az Országos Foglakoztatási 

Közalapítvány ROP Hálózata szakmailag 

is támogatta képzésekkel, tájékoztató 

anyagokkal, szakértőkkel. 



• A létrejött magyarországi foglalkoztatási 

paktumokban a munkaügyi szervezetek és 

az önkormányzatok szféra szerepvállalása 

meghatározó a nonprofit szektor, 

képzőintézmények, érdekképviseletek, 

vállalkozások, K+F-partnerek bevonása 

mellett.



FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOK MŰKÖDÉSI TAPASZTALATAI - A 

LÁSZLÓ GYULA ÁLTAL VEZETETT PÉCSI KUTATÓCSOPORT KUTATÁSI 

EREDMÉNYEI (2010) ALAPJÁN 

• Összesen 47 paktumot sikerült beazonosítaniuk, melyek 

közül 29-et találtak folyamatosan működőnek. A legtöbb 

paktum a Nyugat-dunántúli régióban alakult. Majdnem 

hasonló intenzitással rendelkezik az Észak-alföldi régió. 

A Dél-dunántúli, a Dél - alföldi és a Észak-magyarországi 

régiók mondhatók átlagosnak. A legnépesebb 

(népességszám: 2,8 millió fő) és legfejlettebb (GDP) 

Közép-magyarországi régióban van a legkevesebb 

Paktum. A 3. legfejlettebb Közép-dunántúli Régió szintén 

sereghajtó.



• A paktumok többsége (28 paktum, 59%) 

formalizált együttműködésben, de önálló 

jogi személyiségű szervezet nélkül 

működik. Jellemzően egy alapító tag, 

gesztor szervezetén belül működik a 

menedzsment. 



• Legtöbb paktumnak 26 és 50 közötti a 

taglétszáma. Legkisebb paktumban 4 tag 

van, a legnagyobb 178 taggal 

büszkélkedhet. A méret-struktúra 

nagyjából a normális eloszlást követi.



A PAKTUMOK ÖT ALAPVETŐ 

TEVÉKENYSÉGE

• Tervezés: Paktum programterv; Közös helyzetértékelés; Javaslatok 

a résztvevőktől; Foglalkoztatási stratégia; Képzési stratégia.

• Képzés: A partnerek felkészítése; Találkozók; Workshopok; 

Konferenciák; Tanfolyamok.

• Szervezés: Partner-találkozók; Irányító testületi ülések; 

Kapcsolatfelvétel paktumokkal, hatóságokkal, képzőkkel stb.; 

Információs rendszer kiépítése; Hálózati együttműködés 

szervezése; Más paktumokkal való együttműködés (hazai, külföldi).

• Projekt-generálás: Benyújtott pályázatok; A Paktum által generált 

projektek; A Paktum által szervezett együttműködések; 

Vállalkozások támogatása.

• Közönség-kapcsolatok: Sajtó; Politika; Nyilvánosság, átláthatóság; 

Web-lap, annak frissessége, tartalma; Kiadványok, tájékoztatók, 

prospektusok.



• A stratégiák között a „foglalkoztatás növelése” a 

leggyakrabban megfogalmazott cél. Az ezt követő 

csoportba tartoznak a „hátrányos helyzetű 

munkaerőpiaci csoportok támogatása”, a 

„munkaerőpiaci információ és kommunikáció”, 

valamint a „munkanélküliség csökkentése”. A 

„gazdaság-fejlesztés” és a „munkaerőpiaci 

szolgáltatások nyújtása” funkciókat viszont csak a 

paktumok harmada emelte ki.



A PÁLYÁZATOK SZEREPÉT TEKINTVE A PAKTUMOK ÖT 

JELLEGZETES TÍPUSÁT LEHETETT BEAZONOSÍTANI

• potyautasok, akik csak az olcsó, könnyen megszerezhető 

pályázati forrás megszerzésére törekedtek,

• „a pályázatig paktumozók”, akik komolyan is gondolták a 

paktumot, de csak addig, amíg azt a pályázati forrás 

finanszírozza, ezt követően már érdektelenné váltak,

• a sikeres és nem sikeres kezdők, akik a pályázat nyomán 

kezdtek megismerkedni a partnerséggel, egy részük ebben 

komoly sikereket ért el, más részük nem tudta mindezt 

megoldani,

• az önállóan is paktumozók, akik a pályázati források nélkül is 

igyekeztek kialakítani a helyi partnerséget, és

• a sikeres profik, akik természetes módon éltek a pályázatok 

adta lehetőségekkel, ezeket felhasználták, és ezzel együtt 

alakítottak ki eredményes helyi partnerségeket.



A PAKTUMOK REGIONÁLIS 

ELHELYEZKEDÉSE

Forrás: László (2010)
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